
КДУД 
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛУЖБА МІСЦЕВИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

НАКАЗ

«22» грудня 2020 року м. Вінниця № 46-АГ

Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності підприємства

На виконання положень ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 №1700-VII, Методичних рекомендації щодо підготовки та 
реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі -  НАЗК) від 
22.09.2017 № 734, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 №126, Методичних 
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 
затверджених рішенням НАЗК від 19.01.2017 №31, Робочого плану оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Служба місцевих 
автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі - Підприємство), з метою 
підготовки антикорупційної програми Підприємства на 2021-2022 роки,

НАКАЗУЮ:
1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми Державного підприємства «Служба 
місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі -  Комісія) та 
затвердити її склад, згідно додатку до наказу (Додаток №1).

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання антикорупційної програми Державного підприємства 
«Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», що додається 
(Додаток №2),

3. Комісії, в термін до 28 грудня 2020 року, провести оцінку корупційних 
ризиків у діяльності Підприємства.

4. Провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності Івановій
11.11.:

4.1. В термін до 30 грудня 2020 року підготувати Звіт за результатами 
оцінки корупційних ризиків.



4.2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків включити до 
антикорупційної програми Державного підприємства «Служба місцевих 
автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2021-2022 роки.

5. Фахівцю із зв’язків з громадськістю та пресою (Король О.Ю.) 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Підприємства.

6. Визнати такими, що втратили чинність п.1 та п.2 наказу від 26 липня 
2019 року №3-АГ «Про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків та 
затвердження Антикорупційної програми Державного підприємства «Служба 
місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на 2019-2020 роки».

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Володимир КОСТЕНКО

Виконавець: Іванова МЛІ



~

Додаток № 1

до наказу Державного підприємства 
«Служба місцевих автомобільних доріг 
у Вінницькій області» 
від 22.12.2020 року № 4 6 -АГ

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу антикорупційної 

програми Державного підприємства 
«Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

1
Іванова Надія Провідний уповноважений з антикорупційної
Петрівна діяльності, голова Комісії

2,
Тихолаз
Тетяна
Миколаївна

Провідний юрисконсульт, секретар Комісії

Члени Комісії:

5
Рехлецька Анжела 
Леонідівна

Головний бухгалтер

ч
Сташко Олександр 
Михайлович

Начальник лабораторії*з' контролю якості 
виробництва

ґ
Калєтнік Сергій Начальник відділу з ремонту, експлуатаційного
Вікторович утримання доріг і штучних споруд організації та

безпеки дорожнього руху

і
Слободян Олександр 
Володимирович

Начальник тендерно-договірного відділу

%
Постоюк Віталій 
Михайлович

Начальник відділу якості та технічного контролю

/
Климко Олексій Начальник відділу інвестиційно-кошторисної
Петрович роботи, будівництва, реконструкції та

капітального ремонту

в Барабані Михайло 
Вікторович

Начальник відділу пданово-економічного відділу

Поліщук Сергій 
Олександрович

Начал ьн и к адм і 11 і страти вно- господаре ького 
відділу

И
Гордієнко Валентина 
Юхимівна

Старший інспектор з кадрів

Провідний уповноважений / ф  :
з антикорупційної діяльності Н.П. Іванова



Додаток №2

до наказу Державного підприємства 
«Служба місцевих автомобільних доріг 
у Вінницькій області» 
від 22,12,2020 року № 46-АГ

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми Державного підприємства 
«Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

І. Це Положення визначає процедуру провадження діяльності Комісії з 
оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної 
програми (далі -  Комісія) Державного підприємства «Служба місцевих 
автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі -  Підприємство).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який провадить свою 
діяльність на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією1 України, Законом 
України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, Методичних рекомендації щодо підготовки 
та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції цим Положенням та 
іншими нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у 
рамках антикорупційної програми у Підприємстві або під час її періодичного 
перегляду.

5. До складу Комісії включаються працівники структурних підрозділів 
Підприємства, які володіють знаннями про господарську та особливості 
організаційно-управлінської діяльності Підприємства.

6. Комісія складається з голови, секретаря та не менше трьох членів.
7. Склад Комісії затверджується наказом директора Підприємства.
8. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених 

на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, 
що підлягають розгляду.

Регламент роботи Комісії схвалюється на її засіданні.
9. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких

основних етапів:
орга н і за ц і й н о - п і д го го в ч і заходи;
ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;



оцінка корупційних ризиків;
складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.
10. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:
1) одержувати від посадових осіб 1 Іідприємства, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;
2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань 

інших працівників Підприємства;
3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим 

Порядком.
і І. Члени Комісії мають право:
1 ) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у 

прийнятті рішень шляхом голосування;
3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;
4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності 

Комісії, відповідно до цього Порядку.
12. Члени Комісії зобов’язані:
1) брати участь у засіданнях Комісії;
2) дотримуватися вимог цього Порядку та забезпечувати виконання рішень 

Комісії;
3) бути неупередженими та об’єктивними;
4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома 

у зв'язку з виконанням своїх функцій;
5) не допускати конфлікту інтересів;
6) сумлінно виконувати свої обов'язки;
7) дотримуватися високої культури спілкування.
13. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії 

вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від 
загального складу Комісії.

14. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або 
переглядом антикорупційної програми Підприємства. Засідання Комісії 
проводяться за ініціативою голови Комісії.

15. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням, шляхом підняття 
рук, більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Ухвальним є голос 
голови Комісії.

16. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою 
та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до усіх членів Комісії не 
пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання і 
зберігається в провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності 
Підприємства.



17. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства 
провідний уповноважений з антикорупційної діяльності готує звіт, який 
затверджується директором Підприємства.

Провідний уповноважений 
з антикорупційної діяльнос ті

/  № ., у и/т4\Л Н.П. Іванова

.



Аркуш ознайомлення

з наказом від 22 грудня 2020 року № 46-АГ «Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності підприємства»:

І
М у і

І ґ\ ! <') І - І <«• ЦІ Рехлецька А.Л.(гидітс і

(пГ іп іі^ у (А 'Уі . > ^ . 2 ^  Барабані М.В.
(дата)

А?УІ і Калєтнік С.В.

,/Д /Л Л-С Постоюк В.М.
(дата)

'"2 '? . -/2. 2 (О Климко О.П.
(дата)

22,-12- /222 Гордієнко В.Ю.
(дата)

Станіко О.М. *
(даіа)

т і  .1-02-0  Слободян О.В.
(лата)

* 7 /2 ї  о Поліщук С.О.
(дата)

ПОГОДЖЕНО:

*0Й, у2уЦ?2. Тихолаз Т.М.
(дата)


